
Cingles de Vallcebre 
9 de març de 2022 

 

Assistents: Isabel Alcalde, Jaume Bertran (i la Fei), Karin Bruy, Pep Casas, 

Joan Corbera, Mercè Font, Josep M. Martínez, Esteve Mogas, Ismael Porcar 

i Josep Roca. 

Recorregut: 13,45 km Desnivell acumulat: 493 m Temps en moviment: 3h 37 min Temps 

total: 4 h 49 min 

Cotxes: Jaume Bertran, Josep Maria Martínez i Esteve Mogas. 113 Km 

 

Ens trobem a les 7 del matí a la zona 

esportiva de Corró. Sortim per la C-17 i, a 

l’alçada de Vic, agafem la C-25 i després la 

primera sortida en direcció a Prats de 

Lluçanès fins arribar a la C-16. Passem 

Berga i Cercs, i parem a fer un cafè a la 

benzinera de Portals. Trenquem per la B-400 

fins a Vallcebre, on aparquem al centre del 

poble. Són les 9 del matí i fa una temperatura 

de 6 graus en un dia força rúfol. Vallcebre 

està a 1122 metres sobre el nivell del mar. 

  

 

Comencem a caminar seguint el PR C-128, ben 

senyalitzat per línies blanques i grogues en direcció 

a Santa Magdalena del Boixader. Passem la font i 

el safareig de Belians, on la Fei intenta beure aigua, 

rellisca i hi cau a dins. Seguim la pista fins a la Creu 

del Colell (una creu de ferro dalt d’una roca) i, per 

un corriol sota un bosc de boixos i bells exemplars 

de pi roig, arribem a l’ermita de Santa Magdalena, 

on ens hi aturem per fer-nos una foto de grup amb 

la bandera estelada. 

 

 

Arribem al Grau de la Mola (1.337m), el punt més 

alt d’avui. Seguim cap a la collada i ens acostem a 

la cinglera. Tot i que en un principi la boira ens 

impedeix veure el paisatge, de mica en mica es va 

aclarint i podem contemplar unes bones vistes 

sobre Sant Corneli, el pantà de la Baells amb ben 

poca aigua, i el puig de Sobrepuny on van estar fa 

poc. A l’altra banda, i mig tapat pels núvols, 

s’entreveu el Pedraforca. 

 

 



Seguim el recorregut arran de la cinglera 

de Vallcebre. Passem el grau de la 

Canaleta; el grau de les Granotes; cal 

Menut, on l’amo ens explica que hi està 

construint uns apartaments per viure-hi i 

altres per llogar, i parem a esmorzar al 

grau del Jou. Son poc més de les 11 del 

matí. 

 

 

Deixem a l’esquerra el camí que ens tornaria directe 

a Vallcebre, i comencem a baixar fins al torrent de 

Bossoms. Arribem al grau del Moro, i travessem el 

pont que creua l’engorjat de la Foradada. Estem a 

970 metres, la cota més baixa de tota la sortida. Ens 

enfilem per l’altra banda del torrent, per un camí 

pedregós i sempre seguint la cinglera, fins que 

arribem al mirador de Cap Deix, on ens fem una nova 

fotografia de grup. Creuem la carretera i seguim per 

una pista que ens porta a Vallcebre pel barri de la 

Barceloneta.  

 

 

Arribem als cotxes a les dues del migdia, i 

anem a dinar al restaurant de la Rectoria, 

molt ben atesos. 

 

La setmana que ve anirem al Salt de Sallent, 

des de Rupit. Ens trobarem a les 7 del matí a 

la Zona Esportiva de Corró. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Text: Pep Casas 
Fotografies i mapa: Joan Corbera  

 
 


